
 IGELAP 
Olvasmány 
Mik 5, 1–4a 

Ezt mondja az Úr: 
Te, efratai Betlehem, 
bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, 
mégis belőled születik majd nekem, 
aki uralkodni fog Izrael felett. 
Származása az ősidőkre, 
a régmúlt időkre nyúlik vissza. 
Ezért elhagyja őket az Úr, 
míg nem szül, akinek szülnie kell, 
és testvéréhez, Izrael fiaihoz 
vissza nem tér a maradék. 
Föllép és legelteti nyáját 
az Úr erejében, 
az Úrnak, az ő Istenének, 
fenséges nevében. 
Akkor biztonságban élnek, 
mert hatalmát kiterjeszti 
egészen a föld határáig: és ez lesz a béke. 

Szentlecke 
Zsid 10, 5–10 

Testvéreim! Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik: 
Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves 
előtted az engesztelő és égőáldozat. 

Ezért így szóltam: Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben 
rólam írva van. 

Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akar-
tál, nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, 
elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az 
utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s minden-
korra megszentel bennünket. 

Evangélium 
Lk 1, 39–45 

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. 
Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária 
köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Han-
gos szóval így kiáltott: 

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet 
az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, 
örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik 
mindaz, amit az Úr mondott neked!” 

Lépjetek be és lássátok! 
A mai vasárnapon, néhány nappal az ünnep előtt, tisztázzuk szívünk szándékát! 

Mit várunk a karácsonytól? Mit várunk az ünneptől? Nyugalmat, pihenést, szabad-
időt a decemberi rohanás és az egész évi munka után? Kellemes érzéseket, ame-
lyeket talán boldogságnak érzünk? Vagy talán a gyermekkori élmények feléledését 
várjuk? Esetleg megelégszünk néhány ajándékkal, amit családtagjainktól kapunk? 
Mit várunk a karácsonytól? Kit akarunk látni? Kivel szeretnénk találkozni?  

A Karácsony az Isten-látás ünnepe. Ilyenkor minden szem, minden hívő ember 
szeme a jászolra szegeződik. Még az utolsó adventi napokban is oly sok minden 
vonja el figyelmünket a lényegről, a Gyermekről, az igazi Világosságról. Ne enged-
jünk a csábításnak! Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgas-
sunk az isteni küldöttekre, ismerjük fel az isteni jeleket, szívleljük meg Isten üzene-
tét! Lépjünk be és lássunk!  

 (Horváth István Sándor) 
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 Szállást keres a Szent Család ájtatosságra várjuk a kedves híveket a Dö-
mötör-kápolnába december 15. és 23. között minden nap az esti szentmi-
se előtt, 17.15 órától. 
Megérkezett templomunkba a Betlehemi Láng. Szeretettel ajánljuk fi-
gyelmükbe, hogy aki szeretne a karácsonyi ünnepekre otthonába, szeret-
teinek vinni a lángból, az megteheti a szentmisék előtt és után a sekres-
tyében. Kérjük, hogy szélvédett mécsestartóról ki-ki maga gondoskodjék.  
A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali időben 
a plébánián lehet íratni. 
Templomunk karácsonyi és újévi liturgikus rendjéről külön szórólapot 
készítettünk, mely az újságos asztalról elvihető. 
December 27-én, vasárnap, a Szent Család ünnepén a 18.00 órai 
szentmisét a püspök atya a családokért ajánlja fel, majd a szentmise 
végén megáldja őket. Ezúton is bíztatjuk a családokat, hogy jöjjenek erre a 
szentmisére. 

 

2015. december 20. 
Advent 4. vasárnapja 
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